والية إيلينوي
دائرة الخدمات اإلنسانية  -برنامج الغذاء في حالة الطوارئ

State
Dep

THE

برنامج الغذاء في حالة الطوارئ
نموذج شكوى خاص بالحقوق المدنية والتمييز

Rece

يجب ملء هذا النموذج لتنبيه مدير برنامج المساعدة الغذائية الطارئة التابع لدائرة الخدمات اإلنسانية إلى أي شكوى قد يقدمها أو ال يقدمها العميل "رسميًا" بشأن الحقوق المدنية والتمييز.
This
وقائية وسج ّل لحدث (أحداث) وقعت خالل اإلطار الزمني للتوزيع من قبل برنامج المساعدة الغذائية الطارئةُ .ترسل الشكوى إلى .DHS.IEFP@illinois.gov
proxyخطوة
 isوهي
يقوم the
recipient
العميل بتقديم شكوى "رسمية" ،فيجب عليه ملء نموذج الشكوى من التمييز الخاص ببرنامج وزارة الزراعة األمريكية ( )AD-3027الموجود على شبكة اإلنترنت على العنوان:
ولكي
 http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlأو االتصال بالرقم  .(866) 632-9992يمكن إرسال نموذج الشكوى من التمييز الخاص ببرنامج وزارة
scheduled dis
الزراعة األمريكية ( )AD-3027بالبريد العادي أو الفاكس أو البريد اإللكتروني وف ًقا للتعليمات.

Name of Reci
التاريخ:

Address:

اسم الشخص الذي يمأل الشكوى:
عنوان المراسلة البريدية (تضمّن المدينة ،الرمز البريدي):

City:
Household
Size:
عنوان البريد اإللكتروني:

رقم الهاتف (تضمن رمز المنطقة):

Proxy:

اسم الموقع:

Name of Pant

عنوان الموقع (تضمّن المدينة):

Address of P
تاريخ التوزيع:

City:

زمن التوزيع:

تفاصيل الشكوى:
In accordance w
USDA, its Agen
discriminating b
program or activ

Willful dive
personal g
subject to
اسم مقدّم الشكوى:
imprisonm
تاريخ الشكوى:

I CERTIFY

توقيت الشكوى:

 Myبنك الغذاء أو كادر برنامج الغذاء في حالة الطوارئ التابع لدائرة الخدمات اإلنسانية الذي تم االتصال به:
اسم كادر
househo

exceed DHS
I have prov
تاريخ االتصال ببنك الغذاء أو برنامج الغذاء في حالة الطوارئ التابع لدائرة الخدمات اإلنسانية:
will use
consumptio
تفاصيل حل الشكوى:
State of Ill
distributing
from receip

Signature of Re
وف ًقا لقانون الحقوق المدنية االتحادي ولوائح وسياسات الحقوق المدنية لدى وزارة الزراعة األمريكية ( ،)USDAفإنه يحظر على وزارة الزراعة األمريكية ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها
والمؤسسات المشاركة في برامج وزارة الزراعة األمريكية أو إدارتها التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو النوع الجنساني أو اإلعاقة أو السن أو االنتقام أو الثأر بسبب
أنشطة حقوق مدنية سابقة في أي برنامج أو نشاط تجريه وزارة الزراعة األمريكية أو تموله.
Signature of Pro
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